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 ملخص

هدفت الدراسةةة التعرإ ىلن نما السةةيطرد الدماوية رالطرإ الماضةةل اسةةتىدامب لد  طلبة 

 ا، باإلضةةةةافة ىلن تالديد الارر  فممالتربية الرياضةةةةية فم جامعة خضةةةةوري رتالديد الع قة بين 

لماضل استىدامب تبعا لمتغيري الجنس رالتىصص األكاديمم. السيطرد الدماوية رالطرإ ا نما

( طالبا رطالبة، طبق نلي م 112رلتالقيق ذلك أجريت الدراسةةةةةةة نلن نينة ن ةةةةةةوا ية قوام ا )

( لقياس Kashihara, 1979لقياس السةةةةةيطرد الدماوية رمقياس )  (Diane, 2005)مقياسةةةةةم 

( فم تالليل البيانات. رأظ رت SPSSمج )أفضةةلية اتسةةتىدام الطرفم للجسةةم، رتم اسةةتىدام برنا

نتا ج الدراسةةة أن نما السةةيطرد الدماوية السةةا د لد  طلبة التربية الرياضةةية كان النما التكاملم، 

ندم رجود أيضةةةةا رأن الطرإ الماضةةةةل اسةةةةتىدامب لدي م كان الطرإ األيمن. رأظ رت النتا ج 

رأظ رت  كما اضل استىدامب لد  الطلبة.ن قة دالة ىحصا يا بين السيطرد الدماوية رالطرإ الم

النتا ج أيضةةا رجود فرر  دالة ىحصةةا يا فم السةةيطرد الدماوية تبعا لمتغير التىصةةص األكاديمم 

بعدد توصةةةيات من ا مراناد اتهتمام بتطوير مناهج التربية  ريوصةةةم الباح ونرلصةةةالل الدبلوم. 

 الرياضية فم الجامعات الالسطينية رالمدارس. 

السةةةةةةيطرد الدماوية، الطرإ الماضةةةةةةل، جامعة خضةةةةةةوري، التربية  مفتاحيه:ال كلماتال

 الرياضية.
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the common brain dominance 

(BD) and lateral preference (LP) among physical education students at 

Kadoorie university and determine the relationship between (BD) and 

(LP), in addition to determine the differences in (BD) pattern and (LP) 

according to gender and academic specialization variables. To achieve that 

the study was conducted on a random sample that consisted of (112) male 

and female students. to gather data, the researchers used (Diane, 2005) 

scale for measuring (BD) and (Kashihara, 1979) scale for measuring (LP). 

The results revealed that the common pattern of (BD) for the students was 

integrated brain hemisphere dominance and their pattern of (LP) was right 

lateral. Also, there were statistically significant differences in (BD) 

according to academic specialization variable in favor of the diploma, and 

no significant relationship between (BD) and (LP). The researchers 

recommended to interest in the development of physical education 

curricula in Palestinian universities and schools. 

Keywords: Brain dominance, lateral preference, physical education. 

 

 وأهميتهامقدمة الدراسة 

 نظرا للتقدم العلمم رالتكنولوجم فم مجال التربية الرياضية زاد اتهتمام بالعديد 

المرتبطة بالدماغ الب ري، رذلك لالدي ة فم مجال السيطرد الالركية من الموضونات الاليوية را

 ب دإ خلق المعلم الناجل فم المجاتت الرياضية المىتلاة. 

(، فعرف ا مالمد Brain Dominanceالسيطرد الدماوية )لموضونات رلعل من أهم هذه ا

(Mohammed, 1995 بالمراكز العصبية الموجودد فم احد نصام الدماغ )األك ر ن اطا ر

رتأثيرا بسلوك الارد من تلك الموجودد بالنصف اآلخر، روالبا ما يكون النصف األيسر هو 

 المسيطر فم ن اط الارد. 

أن السيطرد الدماوية نسبية تتعلق  (Abd- Alqawi, 2001, p184) كما رير  نبد القوي

تتم من خ لب مقارنة بالنصف اآلخر، التم ببعض الوظا ف التم تتركز فم نصف من الدماغ ر

  رأن هذا النصف يقود السلوك ريوج ب سواء أكان فم النصف األيمن أم األيسر.

رارساكم  Springer & Deutsch, 2003; 1999)) سبرنجر ردرتش  أشارفم حين 

هناك تكام  بين بل أنب ت يوجد سيطرد دماوية مطلقة،  (Iwasaki & Iseki, 1995) رايسكم 
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رىذا كانت الوظياة تتركز فم نصف ما، فإن ا توجد أيضاً فم  نصام الدماغ فم كل الوظا ف،

 . بناس الدرجة رالكااءد النصف اآلخر، رلكن ليست

تم  م يرا ل هتمام، حيث للسةةةةةةيطرد الدماوية تصةةةةةةنياا حدي ا رفم السةةةةةةنوات األخيرد ظ ر

سات فم المجال الرياضم رالمجاتت ستىدامب فم العديد من الدرا سة قدرمم  ،األخر  ا م ل درا

(Qadumi, 2010( رالتم أجريت نلن تنبم كرد القدم، ردراسةةةةة نزريل )Ozrail, 2012 )

جابية لد  تنبم الكرد الطا رد، ردراسةةةةة أبو حول الع قة بين السةةةةيطرد الالركية رمسةةةةتو  اإلي

( رالتم تطرقت لدرر السةةةيطرد الدماوية فم تعلم م ارات السةةةباحة Abu-Tame, 2015طامع )

معايير نلمية ر أند مقياسةةةةا( حيث Diane, 2005ذلك ىلن ديان )الاضةةةةل فم ريعود  التنافسةةةةية،

أليمن، رأفراد لدي م نما السيطرد األيسر، يقسم بناء نلي ا األفراد ىلن أفراد لدي م نما السيطرد ا

 رأفراد لدي م نما السيطرد التكاملم الذي يجمع بين نصام الدماغ.

، ير  بعض الباح ين أن اسةةتىدام الطرإ رفيما يتعلق بالطرإ الماضةةل اسةةتىدامب رالدماغ

 األفراد لد  والبية هو النصف السا د يالدد تبعا لنصف الدماغ، حيث أن النصف الدماوم األيسر

، بينما تكون السةةةةةيادد %( 90-85) تترارح نسةةةةةبت م ما بينرالتم الذين يسةةةةةتىدمون اليد اليمنن 

  ناأليمن لألفراد الذين يسةةةةةةتىدمون اليد اليسةةةةةةر  رتترارح نسةةةةةةبت م ما بي دماومللنصةةةةةةف ال

(10-15)% ((Springer & Deutsch, 2003; 1999 . 

يا ) جابرد رات نسةةةةةةة  توزيع األفراد فم أن ( Gabbard & Iteya, 1996فم حين ير  

( %10( لليد اليسةر ، ر)%6( لليد اليمنن، ر)%84مىتلف درل العالم حسة  اسةتىدام اليد ىلن )

 لكلتا اليدين )التكاملم(. 

فم المجال  التم تالدد طبيعة الطرإ الماضةةةةةةل اسةةةةةةتىدامب العوامل هناك العديد منرلعل 

ا رمد  ارتباط ا بالنصةةةةةةف الدماوم المسةةةةةةتىدم، الرياضةةةةةةم من ا طبيعة الم مة المراد القيام ب 

 رنوامل أخر  رراثية ربيئية. 

( أن تاضةةةةيل اسةةةةتىدام اليد لوح  نند Corey, et al, 2001كوري رآخررن )حيث ير  

معظم الب ةةةر بتاضةةةيل م يد نلن أخر  رهذا يرجع ىلن طبيعة الم مة، رأيضةةةا ىلن مد  ارتباطب 

أن الطرإ الماضل Alexandru, et al, 2012) ررن )اليكساندرر رآخ أشاربالنصف المىم. ر

ستاررستا رأشار  استىدامب العلوي رالسالم يتأثر بعوامل رراثية رنوامل بيئية نند الرياضيين.

(Starosta, 2004 أن حركات اإلنسان )مع اليد الماضلة رأَن الاانلية فم األداء تنتقل أر  متكياة

 آخر. تتالول من طرإ ىلن طرإ

 :ة الدراسة الالالية تكمن فيما يلمن ما سبق ذكره ير  الباح ون أن أهميربناء نل

 تعد الدراسة الالالية من الدراسات النادرد التم تتنارل م ل هذا الموضوع فم فلسطين. −
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المالاضرين فم مجال التربية الرياضية فم اختيار المواضيع التم تتناس  مع نما  ىفادد −

ة تىصص التربية الرياضية رىنطاؤهم الم ارات التم السيطرد الدماوية السا د لد  طلب

 تتناس  مع نما الطرإ األك ر استىداما.

 .ىجراء بالوث جديدد فم المجال الرياضم المعرفم من خ ل الباح ين فتل آفا  جديدد أمام −

تربوية من اجل تنمية أنماط السيطرد الدماوية  ج الدراسة فم ىيجاد طر  نلمية رنتا تساهمقد  −

 الرياضية  ريد بم ارات تساند فم اتستىدام األم ل لك  طرفم الجسم فم األن طةرالتز

 اليومية. ر

 شكلة الدراسة وتساؤالتهام

ستىدامب فم المجال الرياضم من أهم المواضيع  سيطرد الدماوية رالطرإ الماضل ا تعد ال

، رذلك لما تقدمب من الاليوية رالالدي ة فم مجال السيطرد الالركية رفسيولوجيا التدري  الرياضم

عاب،  اة لألل قاء المناهج التعليمية رالم ارات الالركية المىتل ية انت توفير للوقت رالج د فم نمل

ىضةةافة ىلن  ،رالىطا التدريبية المىتلاة رالمتعددد رالمت  مة فم تدريس التربية الرياضةةية للطلبة

 دمج ا فم الم ارات الالياتية. 

ربية الرياضةةةية تحظوا أن مجمونة من الطلبة يىتلاون فم رمن خ ل نمل الباح ين فم الت

 ا، رىبدانات م، رمعرفت م فم م فم تعلم الم ارات الالركية رأدا أنماط تاكيرهم رسةةةلوك م رقدرات 

، رمن هنا ظ رت م ةةةةكلة الدراسةةةةة لد  الباح ين من خ ل سةةةةعي ا عليمية للمسةةةةاقاتالمناهج الت

 لإلجابة نن التساؤتت اآلتية:

 ما السيطرد الدماوية السا د لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري؟ما ن .1

 ما الطرإ الماضل استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري؟ .2

هل توجد ن قة ذات دتلة ىحصا ية بين السيطرد الدماوية رالطرإ الماضل استىدامب لد   .3

 طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري؟

توجد فرر  ذات دتلة ىحصةةا ية فم السةةيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضةةية فم  هل .4

 جامعة خضوري تعز  ىلن متغيري الجنس رالتىصص األكاديمم؟

هل توجد فرر  ذات دتلة ىحصةةةةةةا ية فم الطرإ الماضةةةةةةل اسةةةةةةتىدامب لد  طلبة التربية  .5

 ص األكاديمم؟الرياضية فم جامعة خضوري تعز  ىلن متغيري الجنس رالتىص

 هداف الدراسةأ

 سعت الدراسة الالالية للتعرإ ىلن: 

 .نما السيطرد الدماوية السا د لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري .1

 الطرإ الماضل استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري. .2
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لتربية الرياضةةية فم الع قة بين السةةيطرد الدماوية رالطرإ الماضةةل اسةةتىدامب لد  طلبة ا .3

 جامعة خضوري.

الارر  فم السيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري تبعا لمتغيري  .4

 الجنس رالتىصص األكاديمم. 

الارر  فم الطرإ الماضل استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري تبعا  .5

 لمتغيري الجنس رالتىصص األكاديمم.

 الدراسة اتمحدد

 التزم الباح ون أثناء ىجراء الدراسة بالالدرد اآلتية:

 .فم جامعة خضوري : طلبة قسم التربية الرياضيةالحد البشري −

 فلسطين. -خضوري –جامعة فلسطين التقنية  قسم التربية الرياضية/ :الحد المكاني −

 .2017 – 2016مم : أجريت الدراسة فم الاصل الدراسم ال انم للعام األكاديالحد الزماني −

 صطلحات الدراسةم

هم تميز أحد نصام الدماغ بالتالكم فم  :Brain dominance)السيطرة الدماغية )

خر فم تلك الن اطات سبرنجر ن اطات الارد، أر اتنتماد نلن احد النصاين أك ر من النصف اآل

 Springer & Deutsch, 2003). ) ردتوش

هو استىدام أحد األطراإ العلوية )اليدين : Lateral preference)الطرف المفضل )

اليمنن راليسر  أر كلتاهما(، أر األطراإ السالية )الرجلين اليمنن راليسر ( فم أداء سلوك معين 

 (.Corey & et al, 2001أر أك ر فم آن راحد رمد  تأثير نصام الدماغ نلي ما )

 الدراسات السابقة

ربوي رالدراسةةةةات السةةةةابقة رانسةةةةجاما مع أهداإ من خ ل ىط ع الباح ين نلن األدب الت

 الدراسة، يعرض الباح ون بعض الدراسة المرتبطة بموضوع الدراسة:

تدري  Al-Khlalaf, 2017أجر  الىلف ) قل أثر ال ( دراسةةةةةةةة هدفت التعرإ ىلن أثر ن

د للذراع وير الماضةةةلة فم تطوير مسةةةتو  األداء الم اري للذراع الماضةةةلة بلعبة الري ةةةة الطا ر

)اإلرسةال العالم األمامم، الضةربة األمامية، الضةربة الىلاية(، رمعرفة األسةلوب األم ل لطريقة 

اسةةةتىدم الباحث المن ج التجريبم لعينة بل  رالتمرين المسةةةتىدم فم مسةةةتو  تعلم هذه الم ارات. 

ن ث ث ( طالبا من طلبة كلية التربية الرياضةةةية بجامعة اليرموك، قسةةةموا ن ةةةوا يا ىل67قوام ا )

مجمونات )األرلن األسةةةةلوب المتعاق ، ال انية ضةةةةابطة، ال ال ة األسةةةةلوب المتنارب(. رأظ رت 

النتا ج أن تمرين الذراع وير الماضةةةةةلة ييثر ايجابيا فم مسةةةةةتو  األداء للذراع الماضةةةةةلة، رأن 
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ت التمرين باألسةةةلوب المتعاق  هو األفضةةةل فم رفع مسةةةتو  األداء للذراع الماضةةةلة، ركلما طال

 مدد التمرين ألي ذراع كان تأثيره ايجابم. 

دراسةةةةةة هدفت التعرإ ىلن  (Bhandeo & Mishra, 2016أجر  ب انديو رمي ةةةةةرا )ر

تأثير السيطرد الدماوية نلن اتنجاز لد  تنبات الجمباز فم الجامعات ال ندية. استىدم الباح ان 

رأظ رت نتا ج الدراسةةة أن النما  ( تنبة جمباز جامعية.50المن ج الوصةةام نلن نينة قوام ا )

األك ر شةةيونا لد  تنبات الجامعات ال ندية للجمباز كان للنصةةف األيسةةر، ريليب النما التكاملم 

 ثم أخيرا األيمن، كما توصلت ىلن ندم رجود تأثير للسيطرد الدماوية نلن اتنجاز.

يطرد الدماوية ( بدراسةةة هدفت التعرإ ىلن نما السةةAbu-Tame, 2015رقام أبو طامع )

السةةةا د فم تعلم م ارات السةةةباحة األسةةةاسةةةية رأنوان ا التنافسةةةية لد  طلبة التربية الرياضةةةية فم 

جامعة خضةةةةةةوري، رتالديد الارر  فم نما السةةةةةةيطرد الدماوية تبعاً لمتغير جنس الطلبة رنوع 

ا ية قوام ا المسا ، رالبالث فم الع قة بين ما. راستىدم الباحث المن ج الوصام نلن نينة ن و

(. رأظ رت 2005( طال  رطالبب من طلبة مسةةةاقات السةةةباحة، طبق نلي م مقياس )ديان، 105)

نتا ج الدراسةةةة أن النما التكاملم هو األك ر شةةةيونا رالسةةةا د، ريليب النما األيسةةةر ثم أخيرا النما 

تغيري الجنس األيمن، كما رأظ رت نتا ج الدارسة ندم رجود فرر  فم السيطرد الدماوية تبعا لم

 رمسا  السباحة، ىضافة ىلن رجود ن قة دالة ىحصا يا بين السيطرد الدماوية رالجنس.

( بدراسة هدفت التعرإ Abdalhaq & Al-Ajeli, 2015كما قامت نبد الالق رالعجيلم )ِ

لدماوية رن قت ا بالتاكير اإلبدانم لد  طلبة الجامعات فم األردن فم  ىلن أنماط السةةةةةةيطرد ا

غيرات جنس الطلبة رالتىصةةةص األكاديمم رالمسةةةتو  الجامعم. اسةةةتىدمت الباح تان ضةةةوء مت

( طالبا رطالبة. رتوصةةةةلت الدراسةةةةة أن النما 303المن ج الوصةةةةام نلن نينة ننقودية قوام ا )

األيسةةةةر هو األك ر شةةةةيونا رالسةةةةا د لد  طلبة الجامعات األردنية، ريليب النما التكاملم ثم أخيرا 

كما توصةةةةلت ىلن رجود فرر  دالحة ىحصةةةةا يا فم أنماط السةةةةيطرد الدماوية تعز  النما األيمن. 

لمتغير التىصةةص األكاديمم لصةةالل التىصةةصةةات اإلنسةةانية، رندم رجود فرر  تعز  لمتغيري 

 جنس الطلبة رالمستو  الجامعم.

( دراسة هدفت التعرإ ىلن الع قة بين السيطرد الدماوية Ozrail, 2012رأجرت نزريل )

سةةةةتو  اتيجابية لد  تنبم الكرد الطا رد فم فلسةةةةطين، رأجريت الدراسةةةةة نلن نينة قوام ا رم

( تنبا من مىتلف الدرجتين الممتازد راألرلن. رأظ رت نتا ج الدراسةةةة أن النما التكاملم 113)

هو األك ر شةةةيونا رالسةةةا د لد  تنبم الكرد الطا رد فم فلسةةةطين، ريليب النما األيسةةةر ثم أخيرا 

لنما األيمن، كما أظ رت نتا ج الدارسةةةة ندم رجود فرر  فم السةةةيطرد الدماوية تبعا لمتغيرات ا

 الدراسة.

كاكم )ِ ماط السةةةةةةيطرد Al-kakee, 2011كما أجرت ال هدفت التعرإ ىلن أن ( دراسةةةةةةةة 

الدماوية لد  الطلبة الممارسةةين روير الممارسةةين للرياضةةة فم جامعة السةةليمانية، رالمقارنة فم 

السةةةيطرد الدماوية تبعا لمتغيرات الجنس رالتىصةةةص األكاديمم، اسةةةتىدم الباحث المن ج  أنماط

( طالبا رطالبة. رأظ رت نتا ج الدراسةةةةةة أن النما 240الوصةةةةةام نلن نينة ن ةةةةةوا ية قوام ا )
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األيمن كان األك ر شةةةيوع لد  الطلبة الممارسةةةين للرياضةةةة، رالنما األيسةةةر األك ر شةةةيونا لد  

ممارسةةةين للرياضةةةة، كما أظ رت النتا ج رجود فرر  فم أنماط السةةةيطرد الدماوية الطلبة وير ال

 تبعا لمتغيري الجنس رالتىصص األكاديمم.

تأثير ( دراسةةةةة هدفت التعرإ ىلن Mohammed, et al, 2011رأجر  مالمد رآخررن )

ضةةية فم اسةةتىدام الطرإ وير الماضةةل فم سةةرنة اتسةةتجابة الالركية لطالبات كلية التربية الريا

( طالبة من طالبات 14رياضةةةةة المبارزد، اسةةةةتىدم الباح ون المن ج التجريبم نلن نينة قوام ا )

ىن اسةةةتىدام أسةةةلوب كلية التربية الرياضةةةية موزنين نلن مجمونتين، رأظ رت نتا ج الدراسةةةة 

ضةةةةية ت التدريبات المتناظرد فم تعليم الم ارات األسةةةةاسةةةةية فم لعبة المبارزد لطلبة التربية الريا

يىتلف نن اسةةتىدام األسةةلوب الذي يعتمد فقا نلن الطرإ الماضةةل، فك  األسةةلوبين ل ما ناس 

 التأثير فم مستو  األداء. 

( بدراسةةة هدفت التعرإ ىلن أنماط السةةيطرد الدماوية لد  Qadumi, 2010رقام قدرمم )

رات درجة النادي، رمركز تنبم كرد القدم فم فلسطين، رالمقارنة بين أنماط السيطرد تبعا لمتغي

اللع ، رالقدم األك ر اسةةةةتىداما، رالىبرد، رالميهل العلمم. رأجريت الدراسةةةةة نلن نينة قوام ا 

( تنبا من مىتلف أندية الدرجتين الممتازد راألرلن لكرد القدم فم فلسطين. رأظ رت نتا ج 214)

النما التكاملم، ىضافة ىلن رجود  الدراسة أن النما األك ر شيوع السا د لد  تنبم كرد القدم هو

فرر  دالة ىحصةةةةةةا يا فم السةةةةةةيطرد الدماوية لد  تنبم كرد القدم تبعا لمتغيرات درجة النادي 

رالىبرد رمركز اللع ، رندم رجود فرر  دالة ىحصةةةةةةا يا تبعا لمتغيرات الميهل العلمم رالقدم 

 األك ر استىداما.

دفت التعرإ ىلن الارر  فم دقة التصوي  ( بدراسة هDraghma, 2005كما قام دراومة )

المسةةتىدم روير المسةةتىدم. أجريت الدراسةةة نلن نينة  باليد رالقدم بين الطرفين األيمن راأليسةةر

(، رطبق نلي م مقياس الطرإ الماضةةةل، 9، 8، 7( طالبا مدرسةةةيا من الصةةةاوإ )133قوام ا )

فم دقة التصوي  لصالل الطرإ راختبارات دقة التصوي . رأظ رت نتا ج الدراسة رجود فرر  

 األيمن، رأيضا رجود فرر  لصالل الطرإ المستىدم.

( دراسةةةةة هدفت ىلن بالث الع قة بين نصةةةةام الدماغ Alshaikh, 1999رأجر  ال ةةةةيخ )

( طالبا 250البصةةةةةةري نلن نينة من طلبة الصةةةةةةف السةةةةةةادس بل  حجم ا ) –رالتآزر الالركم 

، حيث طبق نلي م الباحث اختبار نصةةةةام الدماغ الكتابةرطالبة، ممن يسةةةةتىدمون اليد اليمنن فم 

، رأظ رت نتا ج الدراسة رجود فرر  دالة بين استىدام النصف راختبار التآزر الالركم البصري

األيسةةةر أر النصةةةف األيمن أر النصةةةاين معا، رذلك لصةةةالل اسةةةتىدام النصةةةاين معا، كما أظ رت 

البصري أي  –ام نصام الدماغ رالتآزر الالركم النتا ج ىلن ندم رجود ن قة راضالة بين استىد

 أن الع قة سالبة.

رمن خ ل نرض الدراسات السابقة يتبين أن الدراسة الالالية ذات األهمية كون ا من أحدث 

الدماوية ع قة بين السيطرد حيث أن ا تدرس ال ،الدراسات التم تطبق نلن طلبة التربية الرياضية

 تم لم يسبق ىجراء دراسة مماثلة ل ا فم البيئة الالسطينية. رالطرإ الماضل استىدامب رال
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 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

استىدم الباح ون المن ج الوصام المسالم بإحد  صوره "الدراسة اترتباطية" نظرا 

 لم ءمتب ألوراض الدراسة. 

 مجتمع الدراسة

جامعة فلسطين التقنية خضوري  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية الرياضية فم

( طالبا رطالبة رفقا لسج ت نمادد القبول رالتسجيل فم الاصل الدراسم 280رالبال  نددهم )

 .2017 – 2016ال انم للعام األكاديمم 

 عينة الدراسة

( طالبا رطالبة من طلبة التربية الرياضية 112أجريت الدراسة نلن نينة ن وا ية قوام ا )

( من مجتمع %40ين التقنية خضوري، حيث تم ل نينة الدراسة ما نسبتب )فم جامعة فلسط

( يبين توزيع أفراد نينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس رالتىصص 1الدراسة، رالجدرل رقم )

 .األكاديمم

 (.112 خصا ص أفراد نينة الدراسة )ن=: (1)جدول 

 ئوية %النسبة الم التكرار  مستويات المتغير المتغيرات المستقلة

 58.9 66 طال  الجنس

 41.1 46 طالبة 

 42 47 دبلوم التىصص األكاديمم

 58 65 بكالوريوس

 %100 112 المجموع

 أدوات الدراسة

 م الباح ون باستىدام مقياسان همالتالقيق أهداإ الدراسة قا

  (Diane, 2005) أوالً: مقياس ديان

، حيث (Qadumi, 2010) دراسة قدرمم للسيطرد الدماوية رالذي تم ترجمتب رتعريبب فم

( سةةةةيات، ريتم اإلجابة نن ا باختيار أحد البديلين )أ( أر )ب(، ريعطن 21ي ةةةةتمل المقياس نلن )

 ( يبين ذلك.1رالملالق رقم ) ( درجة،21لكل سةةةةيال درجة راحدد، رالدرجة القصةةةةو  للمقياس )

 توزيع الدرجات نلن أسئلة المقياس يكون نلن النالو اآلتم:لر
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، 8، 7، 4، 3 ،2 ،1ىذا كانت ىجابة الماالوص باختيار البديل )أ( نلن األسئلة ذات األرقام ) −

( يالصل نلن درجة، أما ىذا اختار البديل )ب( يالصل نلن 21، 20، 19، 15، 14، 13، 9

 صار.

، 11، 10، 6، 5ىذا كانت ىجابة الماالوص باختيار البديل )ب( نلن األسةةةةةةئلة ذات األرقام ) −

 ( يالصل نلن درجة، أما ىذا اختار البديل )أ( يالصل نلن صار.18، 17، 16، 12

 ريتم تصنيف الماالوصين تبعا للدرجة الكلية للمقياس نلن النالو األتم: −

 ( درجات تم ل نما السيطرد الدماوية فم النصف األيسر.0-8) −

 ( درجة تم ل نما السيطرد الدماوية التكاملم.9-13) −

 النصف األيمن. طرد الدماوية فم( درجة تم ل نما السي14-21) −

  (Kashihara, 1979ثانياً: مقياس كاشيهارا )

للتعرإ ىلن أفضلية اتستىدام الطرفم للجسم فم مواقف حياتية متعددد، رتكون اتستبيان 

 لم مات رالسلوكيات ال ىصية للارد،( فقرد تقيس الطرإ المستىدم نند أداء بعض ا25من )

، ت فر  ( درجات4)، اليمنن والبا ( درجات(5)اليمنن دا ما  بدا لرتالتوي كل فقرد نلن خمس 

( 2رالملالق رقم ) (،ا درجتان، اليسر  دا ما درجة راحدد، اليسر  والب((3بين اليمنن راليسر  

 تم تالديد الطرإ المستىدم كما يلم:ر يبين ذلك.

 ( يعد مستىدما للطرإ األيسر.49.2 -(1متوسا ىجابات الط ب من −

 ( يعد مستىدما لك  الطرفين.49.3 -(50‚2ىجابات الط ب من متوسا −

 فأك ر( يعد مستىدما للطرإ األيمن. 3.(50متوسا ىجابات الط ب من −

 لصدق والثبات ألداتي الدراسةا

الدماوية صالالا ل ستىدام فم البيئة الالسطينية للسيطرد  )Diane, 2005( يعد مقياس ديان

رال بات لب فم العديد من الدراسةةةةةات العلمية التم أجريت نلن  رذلك بعد ىجراء معاملم الصةةةةةد 

سة  األلعاب الرياضية بأشكال ا المىتلاة رالتم أجريت نلن  (Qadumi, 2010قدرمم )م ل درا

( التم أجريت نلن طلبة Abu-Tame, 2015تنبم كرد القدم فم فلسطين، ردراسة أبو طامع )

( رالتم أجريت نلن تنبم الكرد Ozrail, 2012تىصص التربية الرياضية، ردراسة نزريل )

 الطا رد فم فلسطين.

( للطرإ الماضةةةةةةل، قام الباح ون Kashihara, 1979رفيما يتعلق  بمقياس كاشةةةةةةي ارا )

بالتأكد من صدقة باستىدام صد  اتتسا  الداخلم، رذلك باستىراج قيم معامل اترتباط بيرسون 

( 25من ) ترذلك بعد تطبيقب نلن نينة اسةةةةةةتط نية تكون بين الاقرات رالدرجة الكلية للمقياس،

سة األصلية، ستبعادهم من نينة الدرا رنتا ج الجدرل  طالبا رطالبة من طلبة التربية الرياضية تم ا

 ( تبين ذلك.2رقم )
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 (.25لمقياس الطرإ الماضل )ن=  مصد  اتتسا  الداخل(: 2جدول )

 قيمة )ر( رقم الفقرة (رقيمة ) رقم الفقرة قيمة )ر( رقم الفقرة

1 0.67** 10 0.81** 19 0.80** 

2 0.77** 11 0.85** 20 0.88** 

3 **0.79 12 0.67** 21 **0.67 

4 **0.88 13 0.77** 22 **0.77 

5 0.92** 14 0.79** 23 **0.79 

6 0.88** 15 0.74** 24 **0.67 

7 0.85** 16 0.77** 25 0.71** 

8 0.71** 17 0.84**  

9 0.86** 18 0.86**  

 .(α  ≤0.01)مستو  الدتلة  **

نند مسةةتو   تلة ىحصةةا يةد ذات د ن قة ايجابيةأنب توج (2الجدرل رقم )نتا ج يتضةةل من 

حيث ترارحت قيم  الطرإ الماضةةةةةةل، الدرجة الكلية لمقياسر اقراتالبين  (α  ≤0.01)الدتلة 

 صةةةد  اتتسةةةا  الداخلم ما يدل ذلك نلنرم ،(0.92  - 0.67معامل اترتباط بيرسةةةون ما بين )

 .أن المقياس يقيس ما رضع ألجلبر

رفيما يتعلق ب بات المقياس تم تطبيق معادلة كررنباخ الاا نلن أفراد نينة الدراسةةةةةةة، حيث 

 (، رتعد هذه القيمة جيدد رتام ألوراض الدراسة.0.89رصلت قيمة معامل ال بات ىلن )

 متغيرات الدراسة

 راسة نلن المتغيرات اآلتية:لقد اشتملت الد

 :(Independent variables)المتغيرات المستقلة  .أ

 الجنس رلب مستويان هما: )طال ، رطالبة(. −

 التىصص األكاديمم رلب مستويان هما: ) دبلوم، ربكالوريوس(. −

 :(dependent variables)المتغيرات التابعة  .ب

للسيطرد (Diane, 2005) مقياس ديان  تم لت فم استجابات طلبة التربية الرياضية نلن

 ( للطرإ الماضل.Kashihara, 1979الدماوية، رمقياس كاشي ارا )
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 2018(، 10)32بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــ

 المعالجات اإلحصائية

( لمعالجة البيانات SPSSقام الباح ون باستىدام برنامج الرزم اإلحصا ية للعلوم اتجتمانية )

 رذلك من خ ل تطبيق ما يلم:

 المعيارية. المتوسطات الالسابية راتنالرافات −

 التكرارات رالنس  المئوية. −

 (.Pearson correlation)  معامل اترتباط بيرسون −

 (.Independent samples t testاختبار)ت( لمجمونتين مستقلتين ) −

 معادلة كررنباخ الاا للتأكد من ال بات. −

 عرض النتائج ومناقشتها

 لنتائج المتعلقة بالتساؤل األولأوال: ا

 الدماوية السا د لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري؟ما نما السيطرد 

تم اسةةةةتىدام المتوسةةةةا الالسةةةةابم راتنالراإ المعياري، رنتا ج  هذا التسةةةةاؤللإلجابة نن ر

 ( تبين ذلك.3الجدرل رقم )

المتوسا الالسابم راتنالراإ المعياري لنما السيطرد الدماوية السا د لد  طلبة  :(3جدول )

 .(112اضية فم جامعة خضوري )ن= التربية الري

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

10.50 2.25 

سيطرد الدماوية 3الجدرل رقم )يتضل من نتا ج  ستجابة الطلبة نلن مقياس ال ( أن متوسا ا

( درجة، ريعنم ذلك أن نما السيطرد الدماوية السا د لد  طلبة التربية الرياضية فم 10.50بل  )

سيطرد  Diane, 2005)هو النما التكاملم، رذلك رفقا لمعايير مقياس ديان ) جامعة خضوري لل

 الدماوية رالتم تم اإلشارد ىلي ا فم من جية الدراسة.

رللتعرإ ىلن نسبة شيوع أنماط السيطرد الدماوية، قام الباح ون بالساب التكرارات رالنس  

 ( تبين ذلك.4رنتا ج الجدرل رقم ) المئوية
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تكرارات رالنس  المئوية ألنماط السيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضية فم ال(: 4جدول )

 (.112جامعة خضوري )ن= 

 النسبة المئوية )%( التكرار نمط السيطرة الدماغية

 18.75 21 أيسر

 74.11 83 تكاملم

 7.14 8 أيمن

 %100 112 المجموع

للسةةةيطرد الدماوية كان األك ر شةةةيونا  ( أن النما التكاملم4يتضةةةل من نتا ج الجدرل رقم )

(، %74.11( ربنسةةبة مئوية بلغت)83لد  طلبة التربية الرياضةةية فم جامعة خضةةوري بتكرار )

(، رأخيرا النما األيمن بتكرار %18.75( ربنسةةةبة مئوية بلغت )21ريليب النما األيسةةةر بتكرار )

 %(.47.1( ربنسبة مئوية بلغت )8)

دراسةةةةة ( رAbu- Tame, 2015) أبو طامع  ج دراسةةةةات كل منرتتاق هذه النتا ج مع نتا

شةيونا  نت ا ج ا رالتم أظ رت( Qadumi, 2010دراسةة قدرمم )ر (Ozrail, 2012نزريل )

بة، بينما جاءت  لد  ال نبين رالطل يب النما األيسةةةةةةر ثم أخيرا النما األيمن  للنما التكاملم ريل

نبد الالق دراسةر (Bhandeo & Mishra, 2016النتا ج متعارضة مع نتا ج دراسات كل من )

رير   .(Alkakee, 2011دراسةةةةةةة الكاكم)ر (Abdalhaq & Al-Ajeli, 2015) رالعجيلم

الباح ون أن سةةةةةب  شةةةةةيوع النما التكاملم ريليب النما األيسةةةةةر ثم أخيرا النما األيمن لد  نينة 

ية، راسةةةةتراتجيات التدريس الدراسةةةةة يعود ىلن طبيعة الالياد الجامعية، رتىطيا المناهج الدراسةةةة

المتبعة فم نملية التعلم رالتطبيق ما بين المسةةةةةةاقات النظرية رالمسةةةةةةاقات العملية، رالتم بدررها 

شمعون شار  سر معا رب كل متوازي،. حيث أ  )نملت نلن الجمع بين طرفم الدماغ األيمن راألي

Shamoun, 2001اب الم ارات ( ىلن درر نصةةةةةام الدماغ فم من خ ل مسةةةةةاهمت ا فم اكتسةةةةة

رالتعلم رتالسين مستو  األداء رنونية األداء، ىضافة ىلن قيام الجان  األيسر بدرر )الماللل( ألنب 

بدرر )المكمةل( ألنب يىتص فم أداء  ن  األيمن يقوم  ما الجةا يىتص بتعلم رتطوير الم ةارات، أ

 ,Springer & Deutsch) ( رTakahashi, et al, 2011الم ارات المتعلمة، رأكد نلن ذلك )

بأن الجامعات تيدي دررا ايجابيا رم ما فم تن ةةةةةةيا أي من نصةةةةةةام الدماغ أر التكامل  (2003

بين ما من حيث معالجة المعلومات، ربما يسةةةةةاند فم تطوير القدرات ذات المسةةةةةتو  الرفيع لد  

 الطلبة.

 التساؤل الثاني والذي نصهثانياً: النتائج المتعلقة ب

 ب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري؟ما الطرإ الماضل استىدام

( 5التسةةاؤل تم اسةةتىدام التكرارات رالنسةة  المئوية، رنتا ج الجدرل رقم ) هذا رلإلجابة نن

 تبين ذلك.
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التكرارات رالنس  المئوية للطرإ الماضل استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم (: 5جدول )

 .(112جامعة خضوري )ن= 

 النسبة المئوية)%( التكرار خدمالطرف المست

 4.47 5 الطرإ األيسر

 22.32 25 ك  الطرفين

 73.21 82 الطرإ األيمن

 %100 112 المجموع

( أن الطرإ األيمن هو الطرإ الماضةةةةل اسةةةةتىدامب لد  5يتضةةةةل من نتا ج الجدرل رقم )

ضية فم جامعة خضوري بتكرار ) سبة مئوية بلغت 82طلبة التربية الريا (، يليب %73.21)( ربن

(  5(، رأخيرا الطرإ األيسةر بتكرار )%22.32( ربنسةبة مئوية بلغت )25ك  الطرفين بتكرار )

(. رم ل هذه النتا ج اتاقت مع ما أشةةةةةةار ىليب معظم الباح ين من %4.47ربنسةةةةةةبة مئوية بلغت )

ل العالم حسةةة  البيئات الجغرافية المىتلاة حول العالم ىلن أن نسةةة  توزيع األفراد فم مىتلف در

%( لك  الطرفين  10( لليد اليسةةةةةر ، ر)%5%( لليد اليمنن، ر) 85 -80اليد المسةةةةةتىدمة ىلن )

(Gabbard & Iteya, 1996 ،Hollder,1992 ،Springer & Deutsch, 1999.) 

التم أشةةةةارت  (Saudino & Mc Manus, 1998)كما راتاقت النتا ج مع نتا ج دراسةةةةة 

سبة المئوية تستىدام اليد اليمنن  ىلن أفضلية الطرإ األيمن نلن الطرإ األيسر، حيث كانت الن

 %(. 60%(، رلألذن اليمنن ) 70%(، رللعين اليمنن ) 80%(، رللرجل اليمنن ) 90)

سة دراومة ) سة مع نتا ج درا ( رالتم أظ رت Draghma, 2005رأيضا اتاقت نتا ج الدرا

ل دإ لصةةةةالل الطرإ األيمن المسةةةةتىدم لد  نتا ج ا ىلن رجود فرر  فم دقة التصةةةةوي  نلن ا

 الط ب فم المرحلة األساسية العليا.

ية  مل الوراث مل من ا العوا ندد نوا يادد الطرإ األيمن يعود ىلن  باح ون أن سةةةةةة ريعزر ال

رالبيئية رالت ةةةريالية. فالعوامل الوراثية تتعلق بالسةةةيادد الدماوية نلن الطرإ المسةةةتىدم، ركذلك 

بتأثير نصام الدماغ نلن الطرإ المستىدم، فالجان  األيسر للدماغ )الماللل( هو المسيطر نلن 

إ األيمن، بينما الجان  األيمن للدماغ )المكمل( هو المسةةةةةيطر نلن الطرإ األيسةةةةةر، رأكد الطر

 ىلن أن (Iwasaki & Iseki, 1995)ر(Springer & Deutsch, 1999) نلن ذلك كل من 

النصف المىم األيسر هو النصف السا د لد  والبية الناس رالذين يستىدمون اليد اليمنن رنسبت م 

، بينما تكون السةةةةةيادد للنصةةةةةف المىم األيمن لألفراد الذين يسةةةةةتىدمون اليد (%90-85ما بين )

( ىلن أن سةةيادد McManus, et al, 1988)، كما أشةةار %( 15-10) اليسةةر  رنسةةبت م ما بين

الطرإ المسةةةتىدم لد  األطاال ب ةةةكل نام تصةةةبل شةةةبب ثابتة حتن نمر ث ثة سةةةنوات، رتطور 

بالعوامل البيئية ف م ترتبا بكل ما  ( سةةةنوات. رفيما يتعلق7 -3ريزداد مسةةةتواها رثبات ا ما بين )

ياليا بالارد ريمكن اكتسةةابب بالتعلم رالتدري  رالممارسةةة، رت ننسةةن درر األهل فم تعويد األبناء 

نلن اسةةةةةتىدام الطرإ األيمن بالمصةةةةةافالة راألكل راللباس تبعا للوازع الدينم رهذا بدرره ييثر 
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اسةةتىدام األفراد لليد اليمنن، ىلن ما يسةةر، رتعزر النظرية السةةلوكية ب ةةكل سةةلبم نلن الطرإ األ

يتعرض لب الطال من ضةغوط يمارسة ا اآلباء نلن األطاال تسةتىدام اليد اليمنن رليس اليسةر ، 

ف م يعلمون أبنا  م منذ الصةغر، ريعاقبون م ىذا ما اسةتىدموا اليد اليسةر م مما يضةطر الطال ىلن 

 ,Anett)أشةةةةةارت ركما  (.(Springer & Deutsch, 1999 يد اليمنناإلذنان راسةةةةةتىدام ال

( أن بعض الم ارات الالركية كارتداء الم بس أر مسةةك األشةةياء أر الم ةةم ت تعتمد نلن 1985

لدماغ رىنما ترجع هذه الم ارات ىلن مجمونة من الىطا التم تعود ىلن ك   با نصةةةةةةف مالدد 

ن حركات اإلنسةةةةان مكياة مع اليد الماضةةةةلة رأَن ( ىلن أStarosta, 2004)النصةةةةاين، رأشةةةةار 

 الاانلية فم األداء تنتقل أر تتالول من طرإ ىلن طرإ.

ن استىدام اليد اليمنن يرجع ىلن النضج المبكر رالسريع للنصف أما من الناحية الت ريالية فإ

فة باسةةم الكرري األيسةةر، كما أن منطقة الق ةةرد الدماوية خلف الق ةةرد الدماوية السةةمعية المعرر

plenum temporal   هم أكبر فم النصةةةةةةف األيسةةةةةةر من الدماغ نن ا فم النصةةةةةةف األيمن

(Annett,1992.) 

 ل الثالث والذي نصهالتساؤة بثالثا: النتائج المتعلق

هل توجد ن قة ذات دتلة ىحصا ية بين السيطرد الدماوية رالطرإ الماضل استىدامب لد  

 خضوري؟طلبة التربية الرياضية فم جامعة 

(، Pearson correlationالتساؤل تم استىدام معامل اترتباط بيرسون ) هذا رلإلجابة نن

 ( تبين ذلك.6رنتا ج الجدرل رقم )

نتا ج معامل اترتباط بيرسون للع قة بين السيطرد الدماوية رالطرإ الماضل (: 6جدول )

 .(112استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري )ن= 

 مستوى الداللة* ( Rقيمة )  االنحراف  المتوسط المتغيرات التابعة

 0.438 0.22 2.25 10.50 السيطرد الدماوية

 0.65 3.78 الطرإ الماضل استىدامب

 (.α  ≤0.01** دال ىحصا يا نند )  (،α  ≤0.05)* دال ىحصا يا نند 

( α  ≤0.01) يا نند مستو  الدتلة( انب ت  توجد ن قة دالة ىحصا 6يتضل من الجدرل رقم )

بين السيطرد الدماوية رالطرإ الماضل استىدامب لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة 

(، ريعزر الباح ون سب  ذلك R=0.22حيث بلغت قيمة معامل اترتباط بيرسون )خضوري، 

طراإ ب كل متوازن، يعود ىلن شيوع النما التكاملم لد  نينة الدراسة رالذي بدرره ييثر نلن األ

رجود فرر  دالة بين ( التم أظ رت Alshaikh, 1999رهذا يتاق مع نتا ج دراسة ال يخ )

استىدام النصف األيسر أر النصف األيمن أر النصاين معا، رذلك لصالل استىدام النصاين معا، 

 –الالركم  كما أشارت النتا ج ىلن ندم رجود ن قة راضالة بين استىدام نصام الدماغ رالتآزر

 البصري.
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رير  الباح ون هذه النتيجة تالتاج ىلن العديد من الدراسات العلمية لتالديد الع قة بين النما 

التكاملم رالطرإ الماضةةةل، ألن معظم األبالاث رالدراسةةةات العلمية ركزت نلن رظياة نصةةةام 

اللل( هو المسةةيطر الجان  األيسةةر للدماغ )المالدماغ رن قت ما باألطراإ الماضةةلة، رأثبتت بأن 

 نلن الطرإ األيمن، بينما الجان  األيمن للدماغ )المكمل( هو المسةةةةيطر نلن الطرإ األيسةةةةر،

(Ball, 2008; Springer & Deutsch, 1999; Iwasaki &, Iseki, 1995; 

Martens,1987). 

 التساؤل الرابع والذي نصهة برابعا: النتائج المتعلق

فم السيطرد الدماوية  (α  ≤0.05) ية نند مستو  الدتلة هل توجد فرر  ذات دتلة ىحصا

لد  طلبة التربية الرياضةةةةةةية فم جامعة خضةةةةةةوري تعز  ىلن متغيرات الجنس رالتىصةةةةةةص 

 األكاديمم؟ 

 Independentاستىدام اختبار ) ت( لمجمونتين مستقلتين )تم التساؤل  هذا رلإلجابة نن

samples- t-test( رنتا ج الجدرل رقم ،)تبين ذلك.( 7 

نتا ج اختبار ) ت( لمجمونتين مستقلتين لدتلة الارر  فم السيطرد الدماوية لد  طلبة (: 7جدول )

التربية الرياضية فم جامعة خضوري تعز  ىلن متغيرات الجنس رالتىصص األكاديمم 

 .(112)ن=

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

 مستوياته

 (112)ن= 

 المتوسط

 الحسابي

 افاالنحر

 المعياري

 قيمة

 )ت(

مستوى 

 الداللة*

السيطرد 

 الدماوية

 الجنس
 0.462 -1.95 2.22 10.17 (66طال  )

 2.24 11.00 (46طالبة )

التىصص 

 األكاديمم

 *0.046 1.72 2.51 10.94 (47دبلوم )

بكالوريوس 

(65) 

10.20 2.02 

 (.α  ≤0.05)* مستو  الدتلة 

( ندم رجود فرر  ذات دتلة ىحصةةةةا ية نند مسةةةةتو  الدتلة 7)أظ رت نتا ج الجدرل رقم 

(α  ≤0.05فم )  السةةيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضةةية فم جامعة خضةةوري تعز  ىلن

متغير الجنس، ريعزر الباح ون ذلك يعود ىلن سةةةيادد النما التكاملم )األيمن، راأليسةةةر معا( لد  

مالمةةد لةةدمةةاغ ب ةةةةةةكةةل متوازن، رأكةةد نلن ذلةةك نينةةة الةةدراسةةةةةةةةة رذلةةك بةةاسةةةةةةتىةةدام طرفم ا

(Mohammed,1995ر ) فريدمان(Freedman, 2007, p43 أن أصةةةةةالاب النما التكاملم )

يمتازرن بالىصا ص رالقدرات التم توجد نند أصالاب النما األيمن راأليسر، رأيضا يعود ىلن 

اهج الدراسةةةةية، رطر  ندم رجود اخت إ ىلن الت ةةةةابب فم الالياد الجامعية من خ ل تىطيا المن

رأسالي  التدريس المتبعة، رالسياسة العامة المتبعة فم التعلم رالتعليم للمساقات النظرية رالعملية 
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بين الطلبة، رمن خ ل تكليا م بناس األن ةةةطة العلمية رهذا بدرره لم يظ ر فررقا راضةةةالة بين م 

بيعة األداد المسةةةةتىدمة فم نملية رلم تيثر نلن السةةةةيطرد الدماوية لدي م، رأيضةةةةا قد يعود ىلن ط

تا ج دراسةةةةةةةات كل من أبو طامع تا ج مع ن ( Abu-Tame, 2015) القياس، رقد اتاقت هذه الن

-Al) الالموري(، ردراسةةةةة Abdalhaq & Al-Ajeli, 2015) نبد الالق رالعجيلمدراسةةةةة ر

Hamouri, 2006)، ط فالة رالزوولدراسةةةة ر (Talafha & Zagloul, 2009) دراسةةةة ر

((Razumnikova & Volf, 2012  رالتم أظ رت نتا ج ا ندم رجود فرر  دالة ىحصةةةةةةا يا

 ,Alkakee) الكاكمت نتا ج الدراسةةةةةةة مع نتا ج دراسةةةةةةة تبعا لمتغير جنس الطلبة، بينما اختلا

( التم أظ رت نتا ج ا رجود فرر  Kazem & Yasser, 1999)ردراسة كاظم رياسر (2011

 س الطلبة.دالة ىحصا يا تبعا لمتغير جن

 ( رجود فرر  ذات دتلة ىحصةةةةةا ية نند مسةةةةةتو  الدتلة 7كما أظ رت نتا ج الجدرل رقم )

(α  ≤0.05فم )  السةةيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضةةية فم جامعة خضةةوري تعز  ىلن

صالل متوسا الدبلوم،  متغير التىصص األكاديمم بين متوسا الدبلوم رمتوسا البكالوريوس رل

الباح ون ذلك يعود ىلن اتخت إ بين الىطة الدراسةةةةةةية المتبعة للمسةةةةةةةاقات التم يتلق ا  ريعزر

سانات المعتمدد، رالواجبات العلمية المكلف ب ا الطلبة من قبل مدرسي م، ىضافة  الطلبة، رندد ال

ىلن اخت إ اسةةةةتراتيجيات التدريس بالتركيز أك ر نلن الجان  العملم فم تىصةةةةص الدبلوم هذا 

رأيضةةا يعود ىلن  ه اثر نلن السةةيطرد الدماوية لدي م راظ ر اخت إ مع طلبة البكالوريوس،بدرر

الطلبة أناسةة م فم اختيارهم تىصةةص الدبلوم تماشةةيا مع نما السةةيطرد الدماوية لدي م، رأكد نلن 

بأن الطلبة يىتاررن مواضةةةةةةيع دراسةةةةةةت م (McCarthy, 1996) ر (Hellige, 2001) ذلك 

ديمية فم المعاهد رالجامعات لتتوافق مع أنماط م المعرفية رالتم تعتمد نلن رتىصةةةصةةةات م األكا

 نما السيطرد الدماوية لدي م لتالقيق أفضل نتا ج مرجود.

التم أظ رت  (Alkakee, 2011)راتاقت نتا ج الدراسةةةةة الالالية مع نتا ج دراسةةةةة الكاكم 

صةةةالل ممارسةةةم الرياضةةةة رنما رجود فرر  دالة ىحصةةةا يا فم نما السةةةيطرد الدماوية األيمن ل

السةةةيطرد الدماوية األيسةةةر لصةةةالل وير ممارسةةةم الرياضةةةة تبعا للتىصةةةص األكاديمم )كليات 

 ,Abdalhaq & Al-Ajeliنبد الالق رالعجيلم )نلمية، رىنسةةانية(، رأيضةةا اتاقت مع دراسةةة 

  لمتغير التم توصةةلت ىلن رجود فرر  دالحة ىحصةةا يا فم أنماط السةةيطرد الدماوية تعز( 2015

ية، رأيضةةةةا اتاقت مع نتا ج دراسةةةةة نوفل التىصةةةةص األكاديمم لصةةةةالل التىصةةةةصةةةةات اإلنسةةةةان

(Nofal, 2007 ) رالتم أظ رت رجود ن قة دالة ىحصةةا يا بين السةةيطرد الدماوية رالتىصةةص

 األكاديمم.

( رالتم Al-Mohammadi, 2017) المالمدياسة بينما اختلات نتا ج الدراسة مع نتا ج در

التعرإ ىلن السةةةةيطرد الدماوية رن قت ا بأسةةةةالي  التعلم راختيار التىصةةةةص رالمسةةةةتو  هدفت 

الدراسةةم لد  طالبات الجامعة فم جامعة الملك سةةعود، حيث أظ رت نتا ج ا ندم أظ رت رجود 

 ن قة دالة ىحصا يا بين أنماط السيطرد الدماوية رالتىصص األكاديمم.
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 لخامس والذي نصهالتساؤل اة بخامسا: النتائج المتعلق

هل توجد فرر  ذات دتلة ىحصةةةةةةا ية فم الطرإ الماضةةةةةةل اسةةةةةةتىدامب لد  طلبة التربية 

 الرياضية فم جامعة خضوري تعز  ىلن متغيري الجنس رالتىصص األكاديمم؟

 Independentاسةةتىدم اختبار )ت( لمجمونتين مسةةتقلتين ) تمالتسةةاؤل هذا  رلإلجابة نن

samples- t-test( تبين ذلك.8الجدرل رقم ) (، رنتا ج 

نتا ج اختبار )ت( لمجمونتين مستقلتين لدتلة الارر  فم الطرإ الماضل استىدامب (: 8جدول )

س رالتىصص األكاديمم لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري تعز  ىلن متغيرات الجن

 .(112)ن=

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقلة

 مستوياته

 (112)ن= 

 متوسطال

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 )ت( 

مستوى 

 الداللة

الطرإ 

الماضل 

 استىدامب

 الجنس
 0.133 -0.53 0.59 3.75 (66طال  )

 0.74 3.82 (46طالبة )

التىصص 

 األكاديمم

 0.339 -1.53 0.61 3.67 (47دبلوم )

بكالوريوس 

(65) 

3.86 0.71 

 .(α  ≤0.05)* مستو  الدتلة 

( ندم رجود فرر  ذات دتلة ىحصةةةةا ية نند مسةةةةتو  الدتلة 8 رت نتا ج الجدرل رقم )أظ

(α  ≤0.05فم )  الطرإ الماضةةةل اسةةةتىدامب لد  طلبة التربية الرياضةةةية فم جامعة خضةةةوري

تعز  ىلن متغيري الجنس رالتىصةةةةص األكاديمم، رير  الباح ون سةةةةب  ذلك يعود ىلن ت ةةةةابب 

امعية التم يعيش في ا الطلبة رالتم لم تظ ر فررقا جوهرية فم تاضةةةةيل العوامل البيئة رالالياد الج

شار ) سة، رأ ىلن أن Alexandru, et al, 2012) استىدام طرإ نلن آخر تبعا لمتغيرات الدرا

الطرإ الماضةةل اسةةتىدامب العلوي رالسةةالم يتأثر بعوامل رراثية رنوامل بيئية نند الرياضةةيين. 

المدرسةةةةةةين فم تنمية اسةةةةةةتىدام ك  الطرفين فم آن راحد، رذلك  ىضةةةةةةافة ىلن الن ج الذي يتبعب

باسةةتىدام التمرينات المتناظرد رالمتعاقبة رالتم بدررها ت ت مل طرإ نلن حسةةاب طرإ آخر، 

 ,Al-Kalaf) رتنمم درر الطرإ وير الماضةةةل نند الطلبة، رهذا يتاق مع نتا ج دراسةةةة الىلف

ذراع وير الماضةةةةةةلة ييثر ايجابيا فم مسةةةةةةتو  األداء ( التم أظ رت النتا ج أن تمرين ال2017

هو األفضةةةل فم رفع مسةةةتو  األداء للذراع  للذراع الماضةةةلة، رأن التمرين باألسةةةلوب المتعاق 

 الماضةةةلة، ركلما طالت مدد التمرين ألي ذراع كان تأثيره ايجابم. رأيضةةةا يتاق مع نتا ج دراسةةةة

تأثير استىدام الطرإ هدفت التعرإ ىلن  ( رالتمMohammed, et al, 2011) مالمد رآخررن

وير الماضةل فم سةرنة اتسةتجابة الالركية لطالبات كلية التربية الرياضةية فم رياضةة المبارزد 

( طالبة من طالبات كلية التربية الرياضةةية فم جامعة بغداد، رالتم أظ رت 14نلن نينة قوام ا )

د فم تعليم الم ارات األسةةةةةاسةةةةةية فم لعبة اسةةةةةتىدام أسةةةةةلوب التدريبات المتناظر نتا ج ا ىلن أن
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ستىدام األسلوب الذي يعتمد فقا نلن الطرإ الماضل، فك  األسلوبين  المبارزد ت يىتلف نن ا

( Mahjoub, 2000, p241) . رأكد نلن ذلك مالجوبل ما ناس التأثير من حيث مستو  األداء

اء حركم معين سيعمل نلن زيادد هناك ما وم نام هو تدري  جزء من الجسم رتعليمب ألدىلن أن 

قابلية األداء فم الجزء األخر من الجسةةةم، فضةةة  ىلن أن التدري  ألداء حركة معينة يالسةةةن أداء 

الالركة بأجزاء الجسةةم كلب، ىذ يسةةتعمل المتعلم ال ةةكل الالركم ناسةةب. بينما اختلات نتا ج الدراسةة 

ا ج ا ىلن رجود فرر  فم دقة ( رالتم أظ رت نتDraghma, 2005دراسةةةةة دراومة ) مع نتا ج

 التصوي  لصالل الطرإ األيمن، رأيضا رجود فرر  لصالل الطرإ المستىدم.

ريعزر الباح ون هذه النتيجة أيضةةةةةا ىلن سةةةةةيادد نما السةةةةةيطرد الدماوية التكاملم لد  نينة 

( أن أصةةةةةةالاب النما التكاملم يمتازرن Freedman, 2007, p43الدراسةةةةةةة، حيث أشةةةةةةار )

القدرات التم توجد نند أصةةالاب النما األيمن راأليسةةر. رياسةةر الباح ون ذلك أن بالىصةةا ص ر

سةةيادد النما التكاملم لد  الطلبة ييثر فم اسةةتىدام األطراإ ب ةةكل متواز ردرن حدرث أفضةةلية 

 لطرإ نلن اآلخر.  

 االستنتاجات

  رفقا لنتا ج الدارسة رمناق ت ا توصل الباح ون ىلن اتستنتاجات اآلتية:

ن نما السيطرد الدماوية السا د لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري هو النما  ى −

 التكاملم، ريليب النما األيسر ثم النما األيمن.

ىن الطرإ الماضل استىدامب  لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري هو الطرإ  −

 األيمن، ريليب ك  الطرفين ثم الطرإ األيسر.

بين السةةيطرد الدماوية رالطرإ الماضةةل اسةةتىدامب لد  طلبة التربية ضةةعياة  رجود ن قة −

 الرياضية فم جامعة خضوري.

ندم رجود تأثير لمتغير الجنس فم السيطرد الدماوية لد  طلبة التربية الرياضية فم جامعة  −

خضةةةةوري، بينما كان هناك تأثير لمتغير التىصةةةةص األكاديمم فم السةةةةيطرد الدماوية لد  

التربية الرياضةةةةية فم جامعة خضةةةةوري بين متوسةةةةا الدبلوم رمتوسةةةةا البكالوريوس  طلبة

 رلصالل الدبلوم.

ندم رجود تأثير لمتغيري الجنس رالتالصةيل األكاديمم فم الطرإ الماضةل اسةتىدامب لد   −

 طلبة التربية الرياضية فم جامعة خضوري.

 لتوصياتا

 آلتم:هداإ الدراسة رنتا ج ا يوصم الباح ون باأفم ضوء 
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ضرررد ىجراء دراسات دررية تتبعيب للتعرإ نلن نما السيطرد الدماوية السا د رالطرإ  −

الماضل استىدامب نند الطلبة للوقوإ نلن النما الدماوم السا د، رالطرإ الماضل فم كل 

 مسا  نظري أر نملم.

ضا المدارس مراناد اتهتمام بتطوير مناهج التربية الرياضية فم الجامعات الالسطينية، رأي −

 بما يتناس  قدرات الطلبة المىتلاة.

ىجراء دراسات نلمية م اب ة للدراسة الالالية نلن فئات نمرية مىتلاة، رشاملة لجميع  −

 حقول المعرفة اإلنسانية.
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 لمقياس األرل )مقياس ديان(ا

رت يجوز رضع دا رد ( سيات، رالمطلوب رضع دا رد حول )أ( أر )ب( بما ينطبق نليك 21ي تمل المقياس نلن )

 حول البديلين

 ت اشعر بالمرح مع المغامرات-)ب(  استمتع بالمغامرات راشعر بالتسلية    -)أ( -1

 ت أوير طريقة أدا م ىذا كانت جديدد-ابالث نن طريق جديد للقيام باألنمال القديمة )ب(-)أ( -2

 ان م العمل الذي أقوم بب ثم انتقل للعمل األخر-أبدا بأنمال ك يرد ت تنت م          )ب(-)أ( -3

 استعمل خيالم فم كل شمء أقوم بب    -ب(لست خياليا فم نملم             )-)أ( -4

 استطيع أن اشعر بما سوإ يالدث -استطيع تىيل ما سوإ يالدث         )ب(-)أ( -5

 أحارل ىيجاد أك ر من طريقة لالل م كلة معينة  -أحارل ىيجاد الطريقة الم لن لالل م كلة معينة  )ب(-)أ( -6

 تاكيري م ل كلمات تدرر فم نقلم -(تاكيري م ل صور تدرر فم نقلم.      )ب -)أ( -7

 أتساءل نن األفكار الجديدد أك ر من اآلخرين     -أرافق نلن األفكار الجديدد قبل اآلخرين    )ب( -)أ( -8

 يعتقد اآلخررن أنم منظم جيدا -ت يا م اآلخررن طريقة ترتيبم لألشياء     )ب(-)أ( -9

 أتصرإ نادد حس  شعوري-)ب(لدي انضباط جيد                 -)أ( -10

 ت أفكر بالوقت حين انمل -انظم الوقت للقيام بعملم             )ب(-)أ( -11

 اختار ما اشعر بأنب صاليل -اختار ما هو صاليل بصعوبة         )ب(-)أ( -12

 لة تحقاأقوم باألشياء الم مة أرت رالس -أقوم باألشياء الس لة أرت رالم مة تحقا    )ب(-)أ( -13

 أحيانا ت يكون لدي أفكار فم الموقف الجديد -لدي الك ير من األفكار فم الموقف الجديد    )ب(-)أ( -14

 نلم أن اخطا رانظم حياتم-نلم تغيير الك ير فم حياتم          )ب(-)أ( -15

م حالة ندم توفر انلم أننم نلن صواب حتن ف -انلم أننم نلن صواب تن لدي أسباب جيدد  )ب(-)أ( -16

 أسباب جيدد  

 أفضل القيام بعملم فم اللالظات األخيرد -انظم نملم حس  الوقت المتوفر لدي     )ب(-)أ( -17

 احتااظم باألشياء يعتمد نلن ما افعل-أحاف  نلن كل شمء فم مكانب الىاص     )ب(-)أ( -18

 اع الىطا الىاصة باآلخريناستطيع ىتب -نلم ىنداد خططم الىاصة          )ب( -)أ( -19

 أنا شىص ثابت رصع  التغيير -انأ شىص مرن جدا             )ب(-)أ( -20

 احتاج لمن يرشدنم للقيام بالم ام الجديدد -أقرر طريقة نملم بناسم للقيام بالم ام الجديدد )ب( -)أ( -21
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 المقياس ال انم )مقياس كاشي ارا(

( نلن البديل xبدا ل رنلن كل طال  رضع ىشارد ) (5)( فقرد ركل فقرد تالتوي نلن 25ي تمل المقياس نلن )

 الذي ينطبق نليك

 الفقرات الرقم
اليمنى 

 دائماً 

اليمنى 

 غالباً 

 ال فرق

)يمنى 

 ويسرى(

اليسرى 

 غالباً 

اليسرى 

 دائماً 

      أي يد تستىدم ا نندما تكت ؟ 1

      أي يد تستىدم ا نند األكل؟ 2

      ي يد تمسك بالمقص؟فم أ 3

      ما هم يد الماضلة؟ 4

      فم أي قدم تضرب الكرد؟ 5

      فم أي اتجاه ترسم الوجب من الجان ؟  6

      من أي اتجاه ترك  الدراجة؟ 7

      ما هم قدم اترتقاء ليدك نند الوث ؟ 8

      نلن أي يد تسند لاليتك؟ 9

      التنصت؟ أي األذنين تستىدم ا نند 10

أي رجل تضع ا فو  األخر  نند  11

 الجلوس؟

     

      فم أي اتجاه تتجب نيناك نندما تسرح؟ 12

      نلن أي أذن تضع سمانة التلاون؟ 13

أي ما أطول اإلصبع األيمن أم األيسر فم  14

 يدك؟

     

      نلن أي الجانبين يميل رأسك قلي ً؟ 15

      اضلة لديك؟ما هم العين الم 16

أي ذراع تضع ا فو  نند تكتيف  17

 الذرانين؟

     

      أي نين تغلق ا نندما تغمز؟ 18

نلن أي قدم ترتكز نندما تقف نلن رجل  19

 راحدد؟

     

أي اليدين تستىدم نند البالث نن األشياء  20

 رنينيك مغلقتين؟

     

ما هم الذراع التم تستىدم ا نندما تالمل  21

  ً؟طا

     



 ــــــــ "العالقة بين السيطرة الدماغية والطرف المفضل استخدامه لدى ......"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1918

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 10)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 الفقرات الرقم
اليمنى 

 دائماً 

اليمنى 

 غالباً 

 ال فرق

)يمنى 

 ويسرى(

اليسرى 

 غالباً 

اليسرى 

 دائماً 

أي نين تستىدم ا نند النظر داخل  22

 نين)فتالة(الباب؟

     

      أي القدمين تلبس في ا الالذاء أرت؟ 23

نند ت بيك اليدين أي اإلب امين تضعب من  24

 األنلن؟

     

      نلن أي ج ة تالرك فمك نند التعج ؟ 25

 


